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Széchenyi a “nemzeti és 

szocialista”? Seyß-Inquart 

birodalmi helytartó a 

legnagyobb magyar bécsi 

emléktáblájának felállításáról 
 

Sopron Vármegye törvényhatósága Östör József1 kezdeményezésére 1938. június 
1-jén határozatot hozott arról, hogy emléktáblát állít gróf Széchenyi István bécsi 
szülõházán.2 Az egykori osztrák fõváros akkor már több mint két hónapja a 
Harmadik Birodalom legújabb tartományának székhelye volt. A magyar 
hatóságok táblaelhelyezéssel kapcsolatos intézkedésére éppen ezért már nem az 
Anschluss után azonnal megszüntetett bécsi követségen keresztül került sor. Az 
ügyben a berlini magyar misszió járt el a német külügyminisztérium 
illetékeseinél, kérve közbenjárásukat, hogy a legnagyobb magyar születésének 
helyén, a Wilczek-palota falán mielõbb méltó emlék díszeleghessen.3 

Noha a hivatalos magyar vezetés üdvözölte a német-osztrák újraegyesítést, a 
politikai és társadalmi körök egy részében nyugtalansággal fogadták a német 
triumfátor újabb annexióját. Ezek az aggodalmak egyrészt azok körében 
fokozódtak, akik a dunai országok kiszámítható jövõjét nem a hitleri 
Németország oldalán képzelték el. Nem csupán a hazai baloldal képviselõi, 
hanem konzervatív politikai erõk részérõl is sokan látták a Harmadik Birodalom 
külpolitikai dinamizmusát kihasználó, arra támaszkodó magyar külpolitika 
kockázatait. A félelem hátterében nem nehéz felfedezni annak a traumatikus 
felismerésnek a jeleit, amely egy ideje már a náci új Európa elõérzetében 
formálódott. Másokban ezzel egyidejûleg aggályt keltett a Németországban 
egyesek részérõl rendre megfogalmazott területi igény a többé-kevésbé zárt 
német „néptalaj” részének tekintett területek birodalomba illesztésére. A 
versailles-i korlátok és határok lebontása csupán elõjátéknak számított Hitlernek 
ahhoz, hogy – elvetve az 1914 elõtti német állam földrajzi kereteit – elõször a 

                                                           
1 Östör József (1875–1949) a Sopron megyei törvényhatósági bizottság tagja, nemzetgyűlési képviselő, majd a 

képviselőház tagja. A legnagyobb magyar leszármazottaihoz – elsősorban Széchenyi Bertalanhoz – szakmai 

kapcsolatok és személyes szálak is fűzték. Az 1930-as években az egyik legelmélyültebb Széchenyi-kutatóként 
tartották számon. 
2 A kezdeményezést megelőzően jelent meg a Soproni Szemle hasábjain Lauringer Ernő írása, mely tisztázta 

Széchenyi születésének pontos helyét. A ház 1737-ben épült, 1825-ben vásárolta meg Franz Josef Wilczek. Gróf 
Széchényi Ferenc 1788-tól bérelte a palotát, ahol nejével együtt 1815-ig laktak kisebb-nagyobb 

megszakításokkal. Itt született Zsófia lánya és István fia.  
3 A berlini magyar követség szóbeli jegyzéke, Berlin, 1938. szeptember 28. Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes (PA AA) Pol. IV. Po. 1. Ungarn. Politische Beziehungen zu Deutschland 6706. 
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teljes etnikai egyesítést végrehajtsa, majd az egységbe forrasztott germán-német 
faj számára megszerezze a fennmaradásához szükséges területeket (Grund und 
Boden). A program elõkészítõ fázisaként megkezdõdött a nemzetiszocialista 
agitáció a kérdéses területeken. A német propagandagépezet különös 
figyelemmel kísérte a határ menti németek helyzetét, és nagy gondot fordított a 
befolyásolásukra akkor is, amikor nyíltan nem vetették fel a területek 
bekebelezését.  

Németország az Anschluss idején hivatalosan mellõzte az olyan feszültségek 
kiélezését, amelyek a Magyarországgal kapcsolatos területi polémiákkal függtek 
össze. A Führer környezetében minden német igényt cáfolni igyekeztek, s 
óvatosan kiálltak a kialakult határok mellett, egyszersmind elutasítva minden 
magyar határmódosító kezdeményezést.4 Az egyesüléskor – a Párizs környéki 
békék logikájából következõen – ugyanis a hangsúly elõször a magyar igényekre 
helyezõdött át, amit jelez, hogy hazai körökben óvatos puhatolózások indultak 
meg a térség státuszával kapcsolatban. A magyar kormányra a kérdésben nyomás 
nehezedett az integrális revíziót követelõ magyar fajvédõk részérõl, akik 1938 
tavaszán számos beadvánnyal fordultak Hitlerhez, hogy a területet bocsássa 
ismét Magyarország rendelkezésére.5 Az Anschlusst követõen – ugyancsak 
feltehetõen fajvédõ csoportok – szemére is hányták a magyar vezetésnek, hogy az 
nem használta ki a kínálkozó lehetõséget, és nem vonult be csapataival legalább 
az elszakított területek magyarok által lakott vidékeire. Szerintük a német 
kormány még ki is várt a térség bekebelezésével, hogy a magyarokat „helyzetbe 
hozza”, és lehetõséget biztosítson Burgenland túlnyomóan magyarok lakta 
területeinek elfoglalására. Csak miután a magyar honvédség nem mozdult, adtak 
parancsot a magyar határig terjedõ térség megszállására.6 Ilyen durva és 
elõkészítetlen lépést Budapesten természetesen senki sem kockáztathatott meg. 
Néhány diszkrét próbálkozás ennek ellenére mégis történt a nyugati revízió terén. 
Ezek közös jellemzõje az volt, hogy a kormány holdudvarában mûködõ 
személyiségek tettek óvatos lépéseket Burgenland megszerzése érdekében.  

A hiú reményekkel szemben azonban hamarosan világossá vált, hogy a Führer 
nem lelkesedik a magyar elképzelésekért. Ezt a német külügyminisztérium politikai 
osztályának vezetõje, Ernst Weizsäcker is megerõsítette egy erre vonatkozó 
feljegyzésében.7 Feltûnõ volt az is, hogy a német kormány, illetve a kancellár külön 
                                                           
4 Idehaza nagy zavart keltett Alfred Rosenbergnek a Völkischer Beobachter-ben közzétett hírhedt cikke. Az NSDAP 

Külpolitikai Hivatalának volt irányítója, a párt hivatalos lapjában ismertette az új Európára vonatkozó nézeteit. Az 
írás – mely elítélte a magyar revíziós törekvéseket – nagy felháborodást keltett Magyarországon, s a német 

külügyminiszter kénytelen volt hevesen magyarázkodni miatta. Ormos Mária: Magyarok – nemzetiszocialista 

szemmel. Limes, 2002/1. 25.  
5 Pritz Pál: A fajvédők külpolitikai nézetei (1918–1936). In Pritz Pál: A magyar diplomácia a két háború között. 

Tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1995. 180. 
6 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933–1944. Kossuth, 
Budapest, 1968, 121. sz. dok. 268–269. (a továbbiakban: Wilhelmstrasse).  
7 Akten zur der deutschen auswärtigen Politik 1918–1945. Serie D. (1937–1945) Bd. V, Polen, Südosteuropa, 

Lateinamerika, Klein-und Mittelstaaten. Juni 1937–März 1939. Imprimerie Nationale, Baden-Baden 1953. 215. 
o. 1. jegyzet. 
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kérés nélkül is elismerte a jugoszláv és svájci határok sérthetetlenségét, az olasz-
német Brenner-határt pedig már március 11-én garantálta Mussolininek. Az leendõ 
szomszédok közül csupán Csehszlovákia és Magyarország nem kapott 
megnyugtató garanciát határaira. Igaz, 1937 novemberében a német kormány 
ígéretet tett arra, hogy a küszöbön álló Anschluss Magyarország német lakta 
területeit nem veszélyezteti.8 A világ elõtt meglehetõsen ismert volt, hogy Hitler 
következõ célja a cseh állam, illetve a Szudéta-vidék annexiója lesz. Nem volt mit 
csodálkozni azon, hogy a csehszlovák kormánynak magának kellett kieszközölnie a 
németek – megnyugtatónak csak nehezen nevezhetõ – biztosítékát, a határokat 
illetõen. A német–magyar határ elismertetésére azonban a csehekhez hasonlóan a 
magyar kormánynak is külön lépéseket kellett tennie. Március 14. után Sztójay 
Döme berlini követ hozta szóba a garancia kérdését állomáshelyén. Erdmannsdorff 
budapesti német misszióvezetõ erre hivatkozva közölte Kánya Kálmán 
külügyminiszterrel, hogy a magyar–német határt magától értetõdõnek ismerik el. 
Kánya nem kis megütközésére azonban hozzátette: a birodalmi kormány kéri, hogy 
a biztosítékot ne hozzák a nyilvánosság tudomására. Miután Kánya ragaszkodott 
hozzá, hogy a német deklarációt a közvélemény elé tárják, március 22-én Karl 
Werkmeister német ügyvivõ megismételte: a birodalmi kormány elismeri 
Magyarország határainak sérthetetlenségét. Kánya ezt másnap a parlament külügyi 
bizottságában ismertette.9 A határok kérdését Berlin ezzel a maga részérõl 
elintézettnek tekintette.  

Részben ezek az események szolgáltak elõzményként illetve hátteréül annak 
kezdeményezésnek, amely Széchenyi István emlékét kívánta megörökíteni a 
birodalmi Bécsben. Az imént részletezett, feszültséggel terhes helyzetben a német 
vezetés számára nem volt opportunus bárminemû probléma kiélezése, ami a 
magyar kormányhoz, illetve Magyarországhoz fûzõdõ viszonyt rontotta volna. A 
kormányzati kapcsolatok szinten tartására az emléktábla avatásához való 
hozzájárulás elegendõ volt. Német részrõl a jelképes gesztusban rejlõ 
propaganda-lehetõségek kiaknázását azonban legalább annyira fontosnak 
tartották. Arthur Seyß-Inquart Ausztria (Ostmark) birodalmi helytartója10 éppen 
ezért jó alkalmat látott a terv megvalósításában arra, hogy a két ország 
közvéleményét – irányított módon – közelítse egymáshoz. A magyar nemzetet 
csipkerózsika álmából felrázó magyar reformer élete kapcsán könnyen lehetett 
olyan olcsó gondolati szerkezetet kreálni, amely képes lett volna akár a hõsi 
Németországot feltámasztó nemzetiszocializmus törekvéseire irányítani a 
figyelmet, és amely a birodalmi helytartó szerint magyar és német érdekeket 
egyaránt jól szolgálta volna. A történelmi párhuzam brutalitását leginkább az 

                                                           
8 Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai, Debrecen, 1998. 72. 
9 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919–1945. Harmadik, átdolgozott kiadás, Budapest, 1988. 134. Vö. 
Wilhelmstrasse, 118–119. sz. dok. 263–265. 
10 Arthur Seyss-Inquart (1892–1946) ügyvéd, 1938-tól nemzeti szocialista politikus, Ausztria (Ostmark), 

Lengyelország, majd Hollandia helytartója. Hitler öngyilkossága (1945. április 30.) után rövid ideig 
külügyminiszter az új német kormányban. A nürnbergi perben halálra ítélték és kivégezték. 
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jelzi, hogy a náci helytartó, az általa írt elõterjesztésben Széchenyire a nemzeti 
szocialista (sic!) jelzõ(k) kombinációját aggatta. Nem hisszük, hogy túlzottan nagy 
ideológiai jelentõséget kell tulajdonítanunk a birodalmi vezetõ 
gondolattársításainak, melyek mindazonáltal jelzik, hogy a propaganda terén 
milyen szabadság jellemezte a náci hatalomgyakorlókat, a történelem 
eseményeinek értelmezésében. 

A táblaállítás ügyében azonban több zavaró tényezõ is felmerült. Részint félõ 
volt, hogy a helyi hatóságok – Sopron és Sopron megye – szûklátókörûsége 
zátonyra futtatja az elképzelést, vagyis az ünnepséget nem sikerül az elképzelt 
keretek között tartani. Erre abból következtettek, hogy Magyarországon, 
közvetlenül a határ mellett sokkal nagyobb hatást váltott ki az Anschlusst 
követõen felerõsödött nemzetiszocialista ideológia, illetve a határon túlról 
gerjesztett propaganda, mint a fõvárosban. Az itt élõk zöme abban a tudatban élt, 
hogy Németország elõbb vagy utóbb ráteszi a kezét Sopronra és környékére. A 
hatóságok számára a kívülrõl jelentkezõ német szorítás, a hazai volksdeutsch 
irányzatok megjelenése, a szélsõjobboldali mozgalmak megerõsö-désével együtt 
nõtt szinte megoldhatatlan problémává. Félõ volt tehát, hogy azok, akiknek a 
városa fölött a Harmadik Birodalom most eltakarta a napot, meggondolatlan 
kijelentéseket tesznek a helyszínen, kellemetlen meglepetést okozva az ünnep-
lõknek. A helyi politikusok diplomáciai tapasztalatlansága is ennek az árnyékát 
vetítette elõ.  

Másfelõl viszont – legalábbis Seyß-Inquart szerint – figyelemmel kellett lenni a 
bécsiek érzékenységére is. Kevéssé valószínû, hogy a volt osztrák fõváros 
közvéleményében élénken élt volna Sopron-Ödenburg németségének képe és a 
„népszavazási csalás” emléke. Annyi bizonyos, hogy 1938 nyarán és õszén több 
alkalommal rendeztek felvonuló tüntetést éppen Bécsben – elsõsorban az ottani 
egyetemi ifjúság részvételével – Sopron és környéke Németországhoz 
csatolásának kikényszerítésére,11 ám ezek nagy hazai vagy magyarországi 
visszhangot nem váltottak ki. A nem oly rég kinevezett náci helytartó 
kockázatosnak ítélte, hogy a nemzeti hevület a résztvevõket esetleg ösztönös 
megnyilvánulásokra ragadtatja. Eltökélt szándéka volt, hogy minden disszonáns 
hangot kiszûrjön az ünnepségrõl, mely szándéka szerint a német-magyar eszmei 
harmóniát volt hivatott szolgálni. Sopron e tekintetben zavaró tényezõnek 
számított. Seyß-Inquart – aki feltehetõen nem volt kellõen tájékozott a magyar 
történelem és Széchenyi István életének eseményeiben – aligha tudhatta, hogy a 
legnagyobb magyar a Sopron megyei Cenk birtokosa, Sopronnak pedig 
díszpolgára volt. Mindenestre erre utal, hogy levelében – a bécsiek Sopronnal 
kapcsolatos ellenérzéseire utalva – elsõsorban azt kifogásolja, hogy a megkeresés 
Sopron megye törvényhatóságától érkezett. Nem kétséges, hogy Sopron vörös 
posztó volt az osztrák náci vezér szemében, ám az emléktábla leleplezés 

                                                           
11 Bizalmas jelentés, 1938. december 7. Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztériumi Levéltár (BM), 
rezervált iratok (K 149), 1938-2-18076. 
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kockázatát a buzgó, sok esetben túlbuzgó helyi politikai szereplõk 
alkalmatlanságában látta. Saját maga és az általa támogatott, a két állam érdekeit 
kölcsönösen szolgáló terv „kompromittálódásának” úgy szerette volna elejét 
venni, hogy a kezdeményezést valamely – a diplomáciában jobban exponált – 
szerv kezébe kívánta adni. Erre a kormányt, illetve az akadémiát tartotta a leg-
alkalmasabbnak. 

A kérdés azonban megrekedt a korábbi szinten. Az Auswärtiges Amt december 
folyamán a magyar követség kérését, Seyss-Inquart állásfoglalásával együtt 
továbbította a belügyminisztériumnak, kérve, vizsgálják meg, hogy a külpolitikai 
irányelvek mellett figyelembe kell-e venni bármiféle egyéb szempontot a kérés 
elbírálása során. Felmerült a kérdés, hogy külföldi szervezetek, vagy politikai 
testületek vajon jogosultak-e emléktáblát állítani a Német Birodalom területén, s 
igen ennek milyen feltételei vannak.12 A rendelkezésünkre álló források azonban a 
továbbiakban nem tájékoztatnak róla, hogy mi lett a kezdeményezés sorsa. Annyi 
bizonyos, hogy a házon 1941-tõl az az emléktábla díszelgett, mely ma már a 
nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumban látható. A palota falán jelenleg 
látható márvány emlék avatására csak jóval a második világháború után, 1966-ban 
került sor, külföldön élõ magyarok kezdeményezésére. 

 
A dokumentum magyar fordítása: 
 
Ausztria Birodalmi Helytartója (Der Reichsstatthalter in Österreich) a 

Birodalmi Külügyminisztériumnak13 
(Ausztria Német Birodalommal való újraegyesülésének kormánybiztosa 

útján)14 
 
Tárgy: A Magyar Királyi Követség, Berlin érdeklõdése Széchenyi-emléktábla 

elhelyezését illetõen 
RSt. I-II. 970/38. sz. 
 
Elõzõ hó 30-án kelt, Pol. IV. 6706. számú, Gróf Széchenyi István tiszteletére a 

politikus bécsi szülõházán elhelyezendõ emléktáblájával kapcsolatos kérésükre 
válaszolva az Osztrák Birodalmi Helytartói Hivatal (Amt der Reichsstatthalters in 
Österreich) a következõket kívánja megjegyezni. 

Mûemlékvédelmi szempontból semmilyen kétség sem merül fel az emléktábla 
elhelyezése ellen, mivel a Bécs, Herrengasse 5. számú ház nem áll mûemléki 

                                                           
12 PA AA zu Pol. IV. Po. 1. Ungarn 7523. 
13 PA AA Pol. IV. 7523. A szerző fordítása. 
14 Az eredeti szövegben: „über den Reichskomissar für die Wiederangliederung Oesterreich an das Deutsches 
Reich”.  Az iraton szereplő birodalmi helytartó, az Ausztriát teljhatalommal irányító Josef Bürckel birodalmi 

biztos (Reichkomissar). Hitler az Anschlussról szóló ausztriai népszavazás után helyezte Seyss-Inquart fölé a 

Németországhoz való csatlakozás kormánybiztosaként. A levelet az ő hivatala továbbította a német 
külügyminisztériumba, 1938. október 14-én. 
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védelem alatt. Ennek ellenére kívánatos lenne, hogy a kérelmezõk a felhelyezés 
elõtt lépjenek kapcsolatba a helyi hatóságokkal, hogy az itt érvényben lévõ 
városépítészeti irányelveknek megfelelõ megoldás szülessen. A szükséges 
intézkedések érdekében az Osztrák Birodalmi Helytartói Hivatal kész közvetíteni. 

Politikai szempontból az emléktábla elhelyezése igazán üdvözlendõ, mert az 
avatóünnepség alkalmat nyújtana a magyar nemzet ébredését elõmozdító, 
Bécsben született grófnak, mint nemzeti szocialistának (sic!) a tetteit magasztalni és 
az alkalmat kihasználva olyan gondolatokat felvetni, melyek mind a Német 
Birodalomban, mind Magyarországon követendõ példáként szolgálhatnak. 

Nemzeti szempontokat figyelembe véve bizonyos megfontolásokat nem 
szabad ellepleznünk. Kérvényezõként Sopron Vármegye Törvényhatósági 
Bizottsága15 lépett fel az ügyben. Bécs lakosságában joggal vetõdik fel a kérdés, 
vajon miért éppen a még mindig német városnak számító Sopron kíván 
emléktáblát állítani a legnagyobb magyar emlékének? Könnyû belátni, hogy a 
túlnyomórészt magyar Sopron megye és Sopron város nem ugyanaz. 
Elképzelhetõ, hogy a leleplezési ünnepségen kínos jelenetek játszódnak majd le, a 
német város, Sopron képviselõi („dass Vertreter der deutschen Stadt Sopron”) 
képviselõi is jelen lesznek, és ott, a magyar nemzet szószólóiként szólalnak fel. 
További nehézségek adódhatnak a tábla szövegezésébõl is, ha az állíttató egy 
esetleges német szövegben ragaszkodna Ödenburg hivatalos magyar nevének al-
kalmazásához. Utóbbi olyan körülmény, ami semmi esetre sem vállalható. 

A fentiek értelmében akként foglalom össze a véleményemet, hogy a terv 
eredendõen jóváhagyható és üdvözölhetõ, ám a berlini Magyar Kir. Követség 
értésére kellene adni, hogy Széchenyi jelentõségének megfelelõen alkalmasabb 
lenne, ha a kérés valamely magasabb testülettõl érkezne, akár a magyar 
kormánytól, akár a Magyar Tudományos Akadémiától. Ez esetben az avatási 
ünnepség a német és a magyar nép közös ünnepévé válhatna. Ezáltal sikerülne 
kiküszöbölni azokat a lehetséges veszélyeket, amelyek egy vidéki magyar 
törvényhatóság viselkedésébõl bizonyossággal várhatóak lennének. 

 
1938. október 10.  
Dr. Seyß-Inquart 
 

                                                           
15 A kezdeményező Sopron vármegye kisgyűlése volt. 
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